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Protokół z posiedzenia plenarnego  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 28 czerwca 2019 r. 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

(zwanej dalej WRDS) odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Lubelskiego Centrum 

Konferencyjnego przy ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie. Obrady otworzyła i poprowadziła 

Wiceprzewodnicząca WRDS WL - Pani Wiesława Janczak – OPZZ. 

Wiesława Janczak - Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Powitała członków WRDS WL oraz zaproszonych gości, wśród nich: 

• Artur Soboń – Sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

• Magdalena Ewa Marek – Poseł na Sejm RP 

• Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm RP 

• Michał Śmich – w zastępstwie Posła na Sejm RP Krzysztofa Szulowskiego 

• Jacek Derewienko – w zastępstwie Posła na Sejm RP Krzysztofa Głuchowskiego 

• Przemysław Strug w zastępstwie – Sylwestra Tułajewa Sekretarza stanu w MSWiA 

• Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek WL 

• Bogdan Kawałko – Dyrektor Dep. Strategii i Rozwoju UMWL 

• Marek Wojciechowski – Radny Sejmiku WL 

Wiesława Janczak - Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Poinformowała zgromadzonych, że została upoważniona przez Pana Wojewodę do 

prowadzenia posiedzenia. Następnie Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek obrad, 

pytając o ewentualne uwagi. 

Tomasz Pitucha - Strona rządowa 

Zawnioskował o zmianę kolejności porządku obrad, tak żeby uchwały przyjąć na początku 

posiedzenia. 

Wiesława Janczak - Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Przeprowadziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem Pana T. Pituchy. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia plenarnego WRDS WL w dniu 28 

czerwca 2019 r. 

Głosy za    - 21 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane   - 0 

Członkowie WRDS WL jednomyślnie przyjęli zmieniony porządek obrad posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego.  
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2. „Program dla Lubelszczyzny” – dyskusja dotycząca formułowania założeń do 
Programu.  

3. Przyjęcie uchwał WRDS WL: 

1) w sprawie wskazania przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.  

2) w sprawie zamiany uchwały nr 6/2016 WRDS WL w sprawie składu Stałego 
Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL; 

3) w sprawie zamiany uchwały nr 8/2016 WRDS WL w sprawie składu Stałego 
Zespołu Roboczego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich WRDS WL; 

4) w sprawie zamiany uchwały nr 10/2016 WRDS WL w sprawie składu Stałego 
Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 
WRDS WL;  

5) w sprawie zamiany uchwały nr 11/2016 WRDS WL w sprawie składu Stałego 
Zespołu Roboczego ds. Funduszy Europejskich WRDS WL; 

6) w sprawie zamiany uchwały nr 12/2016 WRDS WL w sprawie składu Stałego 
Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL. 

4. Wolne wnioski.  

5. Zakończenie posiedzenia.  

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia plenarnego WRDS WL z dnia 31 

maja 2019 r.  

Głosy za    - 21 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane   - 0 

Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS WL z dnia 

31 maja 2019 r. 

Ad 2. Przyjęcie uchwał WRDS WL. 

Wiesława Janczak - Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Pani Przewodnicząca poprowadziła głosowanie nad uchwałami WRDS WL w sprawie zmian 

w składach Stałych Zespołów Roboczych. 

Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6/2016 WRDS WL w 

sprawie Składu SZR ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL  

Głosy za    - 21 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane   - 0 

Członkowie WRDS WL jednomyślnie przyjęli uchwałę nr 21/2019 WRDS WL, która stanowi 

załącznik Nr 4. 

Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8/2016 WRDS WL w 

sprawie składu SZR ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich WRDS WL  

Głosy za    - 21 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane   - 0 
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Członkowie WRDS WL jednomyślnie przyjęli uchwałę nr 22/2016 WRDS WL, która stanowi 

załącznik Nr 5. 

Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 11/2016 WRDS WL 

w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Funduszy Europejskich WRDS  

Głosy za    - 21 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane   - 0 

 Członkowie WRDS WL jednomyślnie przyjęli uchwałę nr 23/2019 WRDS WL, która stanowi 

załącznik Nr 6. 

Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2016 WRDS WL 

w sprawie składu SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS 

WL  

Głosy za    - 21 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane   - 0 

Członkowie WRDS WL przyjęli uchwałę nr 24/2019 WRDS WL, która stanowi załącznik Nr 7  

Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie Uchwały nr 12/2016 WRDS WL w 

sprawie składu SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS  

Głosy za    - 21 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane   - 0 

Członkowie WRDS WL przyjęli uchwałę nr 25/2019 WRDS WL, która stanowi załącznik Nr 8. 

Głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 26/2019 WRDS WLGŁOSOWANIE NAD 

PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR 26/2019 WRDS WL w sprawie wskazania przedstawiciela 

WRDS WL do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Specjalnej Strefy „Starachowice” 

S.A 

Głosy za    - 20 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane   - 1 

Członkowie WRDS WL przyjęli uchwałę nr 26/2019 WRDS WL, która stanowi załącznik Nr 9 

Głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 27/2019 WRDS WL do udziału w pracach 

przygotowawczych nad prognozą zapotrzebowania na pracowników szkolnictwa 

branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy jakie są prowadzone przez 

instytut badań edukacyjnych  

Głosy za    - 20 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane   - 1 

Członkowie WRDS WL przyjęli uchwałę nr 27/2019 WRDS WL, która stanowi załącznik Nr 10. 

Ad 3. „Program dla Lubelszczyzny” – dyskusja dotycząca formułowania założeń do 

Programu. 

Tomasz Pitucha - Strona rządowa 
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Podziękował gościom za obecność w imieniu Pana Wojewody, który został wezwany na 

Konwent Wojewodów. Pan T. Pitucha nawiązał do stanowiska z poprzedniego posiedzenia 

plenarnego dotyczącego utworzenia Centralnej Dyspozycji Mocy przy PGE Dystrybucja. 

Nadmienił, że wpłynęło pismo od Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego popierające 

to stanowisko, oraz że zostało ono wysłane do stosownych organów państwa, samorządu i 

władz branżowych PGE. Poparli je także Parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej.  

Następnie zostało ono wysłane do Pana K. Tchórzewskiego - Ministra Energii. 

Wiesław Grzegorczyk - NSZZ „Solidarność” 

Zauważył, że parlamentarzyści nie poparli drugiego stanowiska w sprawie Azotów. 

Maciej Nejkauf - NSZZ „Solidarność” 

Nawiązał do informacji odnośnie stanowiska PGE i jego poparcia. Wyraził wdzięczność za 

przychylenie się do sprawy i nadzieję na pozytywny dalszy rozwój sytuacji. 

Zbigniew Rymsza - Konfederacja „Lewiatan” 

Zauważył, że w piśmie popierającym stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

uwzględniono Związkowców, a nie wymieniono Pracodawców, którzy przecież tak samo są 

stroną Dialogu. 

Andrzej Kurowski - Business Centre Club 

Zaproponował wprowadzenie członków Rady w temat planu dla Lubelszczyzny jeszcze przed 

planowanym na dzisiejsze posiedzenie wystąpieniem Pana Ministra A. Sobonia. 

Tomasz Pitucha - Strona rządowa 

Stwierdził, że na poprzednim posiedzeniu plenarnym Pan Dyrektor B. Kawałko zrobił już 

wprowadzenie. Bieżący temat jest bliski tematom strategii, natomiast na dzisiejszym spotkaniu 

zagadnienia zostaną omówione w szerszym zakresie. Dodał, że od kilku spotkań towarzyszy 

nam świadomość, iż podobnie jak inne województwa mamy strategię wynikające z programów 

operacyjnych. Strategie są różne jest ich ok. 9. Pomimo realizacji tych strategii nie rozwijamy 

się równie szybko jak reszta kraju. Wszystko co jest w nich zapisane nie daje nam 

odpowiedniego przyspieszenia. Biorąc pod uwagę historię - 123 lata zaborów, zniszczenia, 

funkcjonowanie naszej części Polski pod zaborami rosyjskimi, później likwidację przemysłu 

ciężkiego, odlewni żeliwa, fabryki samochodów i wielu innych instytucji, powoduje, że mamy 

swoje kłopoty i problemy. Jest takie przeświadczenie w WRDS WL, że powinniśmy poszukać 

innego narzędzia, które pozwoli na pracę dla Lubelszczyzny w szybszym tempie. Przy 

opiniowaniu Strategii Rozwoju Regionu 2030 wprowadziliśmy poprawkę, dopisaliśmy do niej 

punkt Plan dla Lubelszczyzny, który przynosiłyby zasadnicze i fundamentalne projekty bez 

których ten rozwój będzie bardzo utrudniony. Symbolicznym projektem był zbiornik wodny 

Trawniki czy Oleśniki, bez którego nie powstanie elektrownia, trudno mówić bez niego o 

powstaniu nowych kopalni, to jeden z przykładów rzeczy, które koniecznie trzeba zrobić, żeby 

nasz region mógł się szybciej rozwijać. Jest to projekt „Solidarności” wniosła ona kilka 

dokumentów. Zasadniczy postulat jest też taki, żeby Program dla Lubelszczyzny był czymś 

nawiązującym w swym kształcie do Programu dla Śląska, który jest reprezentowany w 

strukturach Rządu przez Pełnomocnika Rządu do spraw tego programu. Zdajemy sobie 

sprawę z trudności przeforsowania takiego rozwiązania, ale liczymy, że w tej sprawie stoimy 

wszyscy po tej samej stronie i chcemy rozmawiać o tym jak to wykonać. Poprosił o zabranie 

głosu w tej sprawie Pana M. Króla. 

Marian Król - NSZZ „Solidarność” 
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Wspomniał, że ostatnie 30 lat bardzo daleko cofnęły nasze województwo. Na początku 

transformacji było ono w połowie rankingu regionów w Polsce, nie było liderem, ale miało swoją 

pozycję. Obecnie jest najsłabszym regionem pod względem gospodarczym, ma niskie PKB, 

stały problem demograficzny i wyludniania się. Pomimo, iż kształci się u nas dużo młodych 

ludzi to zdobywają oni tutaj wiedzę i wyjeżdżają. W konsekwencji każdego roku udział 

województwa lubelskiego w PKB o jakiś mały promil spada, jest to już systematyczne i grozi 

nam katastrofalnymi społecznie skutkami. W dokumencie związkowym zostały określone 

problemy, wymieniono także mocne strony i branże, które wymagają wsparcia od Rządu 

określenia jaka będzie polityka energetyczna w naszym województwie, a jaka w rolnictwie. Te 

wszystkie zagadnienia zostały w tym projekcie zawarte i zachęcają do dyskusji. Głównym 

przesłaniem jest powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz 

stworzenie programu na wzór programu Rozwoju Województwa Śląskiego.  

Wiesława Janczak - Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Podziękowała Panu M. Królowi i otworzyła dyskusję. Następnie udzieliła głosu Panu Ministrowi 

A. Soboniowi. 

Artur Soboń - Sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

Oznajmił, że dzisiaj został zrobiony ważny krok, mianowicie Bogdanka jako część Grupy Enea, 

do której trafia 80% wydobywanego surowca wraz z inwestorem Grupy podpisała 

porozumienie z samorządami powiatu łęczyńskiego w zakresie budowy nowej linii kolejowej, 

której budowę właśnie rozpoczęto. Znajdować się ona będzie pomiędzy Lubelskim Węglem 

„Bogdanka” S.A., a miastem Łęczna - Puchaczów – Bogdanka. Bez tej linii nie jest możliwa 

realizacja dużego projektu energetycznego przygotowywanego przez Grupę Enea, a będzie 

także możliwy plan wpisania linii kolejowej Łęczna - kolejowa siódemka do przyszłej 

perspektywy finansowej. Pan A. Soboń poinformował, że chciałby uzyskać poparcie 

parlamentarzystów w tym zakresie. Dzisiaj zrobiliśmy postęp zarówno co do kluczowego 

projektu energetycznego dla województwa lubelskiego, czyli projektu starej wsi, jak i w 

zakresie nowej infrastruktury kolejowej. W pierwszym etapie będziemy realizować 10 km, 

niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego, które jak Pan 

Minister stwierdził dobrze decyduje o swoim rozwoju, a także posiada realne i ambitne plany 

inwestycyjne. Województwo lubelskie korzysta z możliwości jakie dają środki zewnętrzne 

jakimi dysponuje marszałek i środki krajowe. Nasze województwo pozyskało spoza 

regionalnego programu operacyjnego w ostatnich latach 7 mld zł ze środków unijnych to daje 

nam 6 pozycję w Polsce i oznacza 3300 zł na mieszkańca województwa. Statystyki są coraz 

lepsze. Od 2004 roku kiedy to Polska weszła do Unii Europejskiej PKB w Polsce Wschodniej 

wynosiło przeciętnie około 25%. Wskaźniki ciągle rosną. Są regiony w Polsce, które 

przekraczają wielce progi, albo się do nich zbliżają. Materialna pozycja naszego kraju rośnie, 

coraz lepiej korzystamy z programów krajowych infrastruktury środowiska Polski Wschodniej. 

W praktyce oznacza to konkretne inwestycje, czyli dotacje dla przedsiębiorców, nowe miejsca 

pracy, drogi krajowe, zakup nowoczesnego taboru czystej komunikacji miejskiej, kilometry 

sieci sanitarnej, 250 000 miliona gospodarstw domowych podłączonych do Internetu 1 311 

szkół. W zakresie cyfryzacji do końca tej kadencji zrobimy naprawdę dużo. Coraz lepiej 

wykorzystujemy szanse dla regionu jaką są pieniądze publiczne. Kilka projektów w ramach 

obecnej perspektywy finansowej. Pierwszy z nich dotyczy energetyki mamy w tym zakresie 

potencjał i ekspertów. Potrafimy realizować przedsięwzięcia także z Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju, poprzez Urząd Marszałkowski to jest dobry przykład jak można realizować 

wspólnie projekty w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Poziom gospodarki 
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i struktura są warunkowane produktywnością tych przedsięwzięć, im bardziej są produktywne 

i innowacyjne tym wyższe są nasze zarobki.  

Następnie Pan A. Soboń przedstawił prezentację pt. „Program dla rozwoju Lubelszczyzny”, 

która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

Marian Król - NSZZ „Solidarność” 

Zauważył, że dotychczasowe strategie są niekonsekwentne. 

Maciej Nejkauf - NSZZ „Solidarność” 

Poinformował, że jest przedstawicielem energetyki, o której dziś już wiele zostało powiedziane. 

Wspomniało programie zero emisyjności uznając go za niekorzystny finansowo dla Polski. 

Stwierdził, iż transformacja energetyczna i zero emisyjność wymagają większej partycypacji 

zamożniejszych krajów.  

Artur Soboń - Sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

Zgodził się pierwszą częścią wypowiedzi Pana M. Nejkaufa. Uznał, że finansowanie celów 

francuskich jest absolutnie sprzeczne z polskimi. Jeśli miałyby być realizowane to w zupełnie 

innej konstrukcji. Opowiedział także o programie dla Śląska, który się różni od programu dla 

Bieszczad tym, że jest w nim wydzielona suma pieniędzy na zadania tylko dla określonych 

grup np. dla turystów, ma to swoje znaczenie z punktu widzenia polityki rozwoju i jest 

użyteczne. Nasuwa się pytanie jest w jaki sposób można by taki program zdefiniować, żeby 

uzyskać pewną wartość dodaną. Samo w sobie połączenie tych działań jest cenne, ponieważ 

dzięki nim łatwiej jest rozliczyć je z efektów. Łącząc je należy dać dodatkowy impuls i 

dodatkowe pieniądze i jest to już rzecz trochę trudniejsza, ale do wykonania.  

Stanisław Żmijan - Poseł na Sejm RP 

Stwierdził, że nie ulega wątpliwości, iż tezy zawarte w omawianym dokumencie dadzą impuls 

dla rozwoju Lubelszczyzny. Zwrócił jednak uwagę na brak możliwości realizowania planu, bez 

strategii i wpisania się w strategię rozwoju kraju. W tym dokumencie bardzo wyraźnie jest 

podkreślony rozwój infrastruktury transportu. Wybudowany został port lotniczy Lublin w 

Świdniku, realizowany jest plan Centralnego Portu Komunikacyjnego. Koordynacja aktywność 

lubelskich parlamentarzystów są absolutnie konieczne. Uznał, że nie spotkał się z protestami 

i reakcją ze strony osób rządzących również w województwie, gdy Pan Minister A. Adamczyk 

chciał zrealizować autostradę nr 2 w przekroju drogi jednojezdniowej 2+1. Jedynie protest 

mieszkańców ziemi bialskiej siedleckiej spowodował, że się resort wycofał. W ostatniej 

dekadzie w Polsce każdego roku przybywało 50 mln ton masy przewozowej. Dobrze, że 

zrealizowaliśmy w znacznej części program autostradowy. Teraz realizowane są drogi 

szybkiego ruchu, a masa przewozowa trafiła do transportu samochodowego - przewozowego 

trafia na drogi. Przy tak wielkiej masie przewozowej istnieją poważne kłopoty w kwestii 

bezpieczeństwa oraz niszczenia tych dróg. W 2017 roku przybyło jednego roku 200 mln ton. 

Niedługo będzie znany wynik przyrostu 2018 roku. Ma to prawdopodobnie związek z nowym 

jedwabnym szlakiem komunikacyjnym. Z całego transportu na nowym jedwabnym szlaku 

przez Polskę przechodzi około 20-25 % masy przewozowej. Możliwości województwa są 

niewykorzystane. Trwają prace nad scentralizowaniem wszystkich terminali przeładunkowych, 

utworzenie jednej firmy z siedziba w Żurawicy, tam gdzie nie ma ruchu jeżeli chodzi o masę 

przewozową. Warto się tym zainteresować i prace zahamować, ponieważ są bardzo szkodliwe 

dla Lubelszczyzny. Dla tak potężnej masy przewozowej jest potrzebny program kolejowy. 

Chodzi o środki finansowe z UE na ten cel, realną sieć zmodernizowaną i o wybudowanie 

nowych odcinków.  
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Został ogłoszony przetarg oraz podpisano kontrakty na zakup taboru, które będą realizowały 

firmy czeskie, a tu mówimy o rozwoju naszego kraju i naszego regionu. Należałoby masę 

towarową przenieść na sieć kolejową z dróg samochodowych. Warto zatem wspierać rozwój 

rolnictwa i obszarów wiejskich, jeśli chodzi o gospodarkę. Ponadto istnieją walory naturalne 

jeżeli chodzi o turystykę i rekreację. Turystów przyciąga Lublin, Kazimierz, Nałęczów, Puławy, 

roztocze, pojezierze łęczyńsko-włodawskie. Wymienione obszary wymagają wsparcia. 

Artur Soboń - Sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

Przyznał, że zawsze można dyskutować na temat tego w jaki sposób realizować inwestycje 

kolejowe. Należy wykorzystywać wszystkie możliwości geopolityczne i geostrategiczne. Stąd 

inwestycja w Małaszewiczach, Siedlce-Terespol, szerokopasmówka z planu Junkera. Istnieje 

wiele programów operacyjnych. Polska sięga po dodatkowe instrumenty, aby się rozwijać. 

Jeżeli chodzi o Port Lotniczy Lublin to jest rzecz, która nie wynika bezpośrednio z Centralnego 

Portu Komunikacyjnego i wymaga dobrej strategii. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 

powstaje minimalny plan Cargo, który szacowany na około 5 mln zł. Centralny Port 

Komunikacyjny jest bardzo potrzebny, ponieważ Lotnisko Okęcie kończy swoją 

przepustowość. Powinno zależeć nam na tym by nasze lotnisko w ramach lotnisk regionalnych 

mogło pozyskiwać swoich klientów, obsługiwać pasażerów, przewozy towarowe. 

Magdalena Ewa Marek - Poseł na Sejm RP 

Przyznała, że podpisuje się pod tezami zawartymi w stanowisku. Zadeklarowała chęć 

wniesienia swoich propozycji do przedyskutowania. Uznała, że „Program dla Lubelszczyzny” i 

strategia powinny być spójne ze strategią kraju, strategią województwa lubelskiego. Uważa za 

bardzo istotne wspieranie Grupy Cargo. Podkreśliła też wagę infrastruktury drogowej S17 i 

S19. Zauważyła, że ważnym elementem naszego województwa są uczelnie. Odpowiednie 

byłoby stworzenie campusu i takiej współpracy pomiędzy uczelniami, która umożliwi jeszcze 

większe konkurowanie z resztą Polski. Należy przedstawić postulaty jakiej polityki oczekujemy 

w rolnictwie czy też energetyce. Lubelszczyzna cechuje się dobrą ziemią i tradycją. 

Przyszłością i szansą jest uruchomienie gospodarstw ekologicznych. Warto pomyśleć nad 

tym, ponieważ tego oczekuje zarówno rynek polski jak i rynki zagraniczne. Należałoby się 

także zastanowić jak wspierać i tworzyć warunki prawne dla grup producenckich. Energetyka 

jest bardzo ważnym tematem. Nasze województwo daje szanse na odnawialne źródła energii. 

Są duże szanse rozwoju energetyki wiatrowej, natomiast potrzebne są regulacje prawne, które 

zmienią ustawę odległościową oraz wprowadzą możliwości korzystania z nowoczesnych turbin 

o mocach np. 4 MW, co na chwilę obecną jest niemożliwe. Jeśli chodzi o elektrownie słoneczne 

nasze województwo ma potencjał ma parametry do uruchomienia elektrowni solarnych 

powyżej 1 050 kw / m2 - takie tereny daje Włodawa. Założeniem mogłyby być także rozmowy 

dotyczące wód geotermalnych. Województwo lubelskie było zaangażowane w działania tego 

typu np. w Celejowie. Jeśli chodzi o przyszłość energetyczną potrzebne są magazyny energii. 

Brakuje rozwiniętych linii przesyłowych między nami, a naszymi bliskimi sąsiadami, co 

uniemożliwia zwiększanie dostaw w jedna i drugą stronę. Jest to temat, który wymaga 

poruszenia na szczeblu centralnym, ale też mogłoby się doskonale wpisać w nasz program. 

Podkreśliła, że mamy Zalew Zemborzycki i Spółkę Wody Polskie, która zarządza zbiornikami. 

Mamy środki centralne oraz środki europejskie. Moglibyśmy stworzyć świetne miejsce do 

wypoczynku nie tylko mieszkańców Lublina, naszego województwa, ale także dla pozostałej 

części kraju. W związku ze wzmożonym ruchem granicznym między Polską a Ukrainą, głównie 

zarobkowym, który obserwujemy. Należałoby pomyśleć o przepustowości naszych granic 

uruchomieniu nowych przejść granicznych lub stworzeniu nowych warunków dla przejść, które 

już istnieją. Uruchomienie produkcji śmigłowców, zamiast pozostawanie samą montownią, tak 
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by zamówienia pochodziły z naszego województwa. Pani M. Marek skierowała swoją 

wypowiedz do Pana M. Króla proponując powołanie zespołu socjologów, prawników, 

parlamentarzystów dla sprawy wyrównania zarobków lubelskich ze średnią krajową. Jest 

potencjał dla podniesienia dobrobytu naszego województwa. Podkreśliła, że największa 

inwestycją jest człowiek. Poprosiła wszystkich zgromadzonych o zastanowienie się, które z 

tych poruszonych problemów warto by było wpisać w program dla Lubelszczyzny.  

Dariusz Jodłowski - Konfederacja „Lewiatan” 

Uznał, że pismo skierowane przez NSZZ „Solidarność”, powinno przybrać formę uchwały 

WRDS WL. Zaznaczył, że chodzi o utworzenie Pełnomocnika Rządu ds. Rozwoju 

Lubelszczyzny.  

Tomasz Pitucha - Strona rządowa 

Poinformował, że głównym założeniem dzisiejszego spotkania jest wypracowanie formy i 

sposobu wykonania, która da wzmocnienie przyspieszające. Nie zgodził się z przedmówcą, 

że istotą jest powołanie „Pełnomocnika Rządu ds. Rozwoju Lubelszczyzny”. Zawnioskował o 

zmianę nazwy na „Pełnomocnik ds. Realizacji Programu dla Lubelszczyzny”. 

Wiesława Janczak - Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Podkreśliła, że bieżące posiedzenie nie jest poświęcone na opracowanie stanowiska, a 

rozpoczyna dyskusję nad tym tematem. Takie ustalenia poczyniono na posiedzeniu Prezydium 

Rady 19 czerwca 2019 r.  

Marek Wojciechowski - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego 

Zwrócił uwagę na ostatnią debatę radnych województwa nad raportem o stanie województwa 

lubelskiego. Z raportu wynika z nich, że województwo lubelskie cechuje niski poziom 

urbanizacji, niski wskaźnik urodzeń, niski wskaźnik PKB. Dotyczy nas także problem 

starzejącego się społeczeństwa i emigracji ludzi młodych. Dane statystyczne pokrywają się z 

danymi sprzed 4 lat, sprzed 8 lat i 12 lat temu. Wyraził wdzięczność za inicjatywę zmiany. 

Jeżeli chodzi o Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego, która jest aktualizowana, 

Regionalną Strategie Innowacji, gdy tylko podpisana zostanie umowa partnerstwa zaczną się 

prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2021-2127. 

Prawdopodobnie nie będzie na to więcej funduszy niż 10 mld zł. Poprzednia perspektywa 

budżetowa na lata 2007-2015 otrzymała około 27 mld zł dla naszego województwa, czyli 10 

mld zł z RPO, a reszta z programów krajowych. Natomiast w Programie dla Śląska jest 80 mld 

zł, na dzień dzisiejszy było 95 konkretnych przedsięwzięć na kwotę 55 mld zł. Odpowiedzialne 

jest za to sprawne i efektywne wdrażanie programu, co zapewnia czytelny system realizacji z 

przypisanymi konkretnymi rolami dla właściwych ministerstw i instytucji krajowych poziomu 

regionalnego ze wskazaniem na szczególną rolę wojewody śląskiego jako organu 

administracji rządowej w regionie oraz podkomitet ds. Programu dla Śląska działający w 

ramach komitetu koordynującego poziom krajowy. Dla osiągnięcia takich rezultatów należy 

przypisać konkretną odpowiedzialność dla konkretnych w przypadku śląska 95 

przedsięwzięciach, trzeba też zastanowić się jakie to będą kluczowe przedsięwzięcia, by nasz 

region konkretnie przyspieszył. Uznał, że należałoby się zastanowić czy lepiej pójść w kierunku 

Programu dla Śląska, czy lepiej pójść w kierunku Programu dla Bieszczad, czy też połączyć 

te dwa programy, skoro w Programie dla Bieszczad są dedykowane dodatkowe pieniądze.  

Wiesława Janczak - Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Podziękowała Radnemu M. Wojciechowskiemu i udzieliła głosu Panu Z. Antoniowi - Staroście 

Lubelskiemu. 

Zdzisław Antoń - Strona samorządowa 
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Przywołał inicjatywy Via Carpatia i Trójmorza. Zasugerował, że może moglibyśmy skorzystać 

z koncepcji budowy Trójmorza i położenia Lublina, tak żeby dodać je do tych rzeczy, które 

mamy. Program jest bardzo ciekawą koncepcją. 

Zbigniew Rymsza - Konfederacja „Lewiatan” 

Zgodził się z założeniami pisma złożonego przez NSZZ „Solidarność”. Stwierdził, że jest 

potrzebny człowiek lub nawet kilka osób, z którymi będzie można w każdej chwili porozmawiać. 

Należy utworzyć stanowisko, które będzie trwało ponad podziałami i polityką. Do momentu, aż 

zatrzymamy spadek i spowodujemy wzrost. 

Wiesław Grzegorczyk – NSZZ „Solidarność” 

Wyraził satysfakcję z tak dużego zainteresowania problemem rozwoju Lubelszczyzny. Dodał, 

iż z nieoficjalnych informacji wynika, że Sejmik województwa przewiduje opracowanie części 

wdrożeniowej programu i zamknięcie do końca tego roku. Nasze propozycje wymagają analizy 

i opracowania mapy drogowej. W rozwoju energetyki należy uwzględnić tworzenie nowych 

kopalń, ponieważ zarówno ogniwa, energia wiatrowa, jak i źródła geotermalne nie będą 

stanowiły nigdy strategicznego źródła energii. Mogą one być kierowane do konsumpcji 

indywidualnej i w taki sposób będą bardzo skuteczne, ponieważ zmniejsza to deficyt 

energetyczny. Powinniśmy zadbać o budowanie nowych kopalń, nowych elektrowni z 

wdrażaniem wychwytu absorbcji i ewentualnie katalitycznego wiązania dwutlenku węgla. 

Rolnictwo nie jest sektorem cechującym się wysoką produktywnością i wysokim zyskiem. 

Powinniśmy rozbudować system przetwarzania produktów rolniczych. Powinniśmy 

rozbudować system przetwarzania produktów rolniczych. Wspomagajmy produkcję roślin 

energetycznych i ich przetwarzanie. Na jednym z uniwersytetów lubelskich pojawiły się pewne 

koncepcje np. produkcja buraków, przetwarzanie ich na etanol, a później na frakcję 

benzynową. Są to metody, które mogą rzeczywiście ograniczyć emisję zwiększając 

jednocześnie produkcje i konsumpcje energii. 

Antoni Pasieczny - NSZZ „Solidarność”  

Przypomniał, że zasiada w Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego i Program dla 

Śląska nie jest mu obcym tematem. Nie będzie środków na budowę jednej czy 2 kopalń. 

Należy to sobie wygospodarować z własnych finansów w zakresie Lubelskiego Węgla 

„Bogdanka. 

Marian Król - NSZZ „Solidarność” 

Uważa, że te wszystkie tezy są głęboko przemyślane. Zaproponował, żeby dziś przyjąć 

stanowisko. 

Wojciech Włodarczyk - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej  

Zaznaczył, że województwo lubelskie jest województwem rolniczym i ponad 40% ludności żyje 

z rolnictwa. W tym programie strategii są zaledwie dwa zdania na temat rolnictwa. 

Lubelszczyzna jest w Polsce zagłębiem owoców i warzyw. Nadwyżkowa ilość tych owoców i 

warzyw jest mniej więcej taka, że 50% z nich musimy wyeksportować do innych regionów 

Polski i za granicę. Rolnictwo powinno zostać mocniej uwzględnione w strategii przede 

wszystkim przetwórstwo rolnicze. Dzisiaj część żywności można przechowywać w 

zamrażalnictwie. Jest sprawa sortowni, dużych grup producentów, dużych przedsiębiorstw, 

którym by się te nadwyżki podażowe w rolnictwie spodobały. Wyraził potrzebę uwzględnienia 

rolnictwa i przetwórstwa w strategii województwa. 

Marian Król - NSZZ „Solidarność”  



10 
 

Zgodził się, że należy stworzyć warunki dla rozwoju rolnictwa. Podkreślił wagę zbiorników 

wodnych.  

Marek Kołodziejczyk - Forum Związków Zawodowych  

Zadeklarował chęć przyjęcia stanowiska. 

Dariusz Jodłowski - Konfederacja „Lewiatan”  

Polecił zastanowienie się nad technologią wpływania na rozwój Lubelszczyzny i dalsze 

rozmowy o powołaniu pełnomocnika. Zaproponował spotkanie i omówienie katalogu 

najważniejszych zagadnień, które będą przedmiotem prac tego pełnomocnika. Podziękował 

posłom za obecność. Przypomniał, że projektem WRDS WL było kiedyś powołanie 

ponadpartyjnego zespołu parlamentarnego posłów lubelskich. Taki zespół byłby dowodem 

zainteresowania rozwojem naszego województwa. 

Maciej Nejkauf - NSZZ „Solidarność”  

Pochwalił pomysł Pani Poseł M. Marek w sprawie powołania zespołu socjologów, 

psychologów, ekonomistów, żeby wypracować ścieżkę dochodzenia. Zauważył ogrom 

pomysłów na rozwój i podkreślił jak istotne jest powołanie osoby, która te wszystkie pomysły 

zbierze. Zachęcił do przyjęcia stanowiska. 

Artur Soboń – Sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

Przyznał, że jest zwolennikiem zlokalizowania w Lublinie polskiego holdingu spożywczego. 

Uważa, że to jest fundamentalna, z punktu widzenia regionu, kwestia. Zadeklarował, że jeśli 

Rada podejmie pracę nad tymi projektami Pan Minister zapewni odpowiednich ludzi w 

Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju do każdego projektu, którzy wskażą źródła finansowania, 

ustalą kolej działania i będą wspierali te projekty od strony ministerstwa.  

Marian Król - NSZZ „Solidarność” 

Przypomniał o konieczności wysłania załączników razem ze stanowiskiem.  

Ad 4. Wolne wnioski. 

Maciej Nejkauf - NSZZ „Solidarność” 

Zawnioskował, żeby Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

zebrała się ponownie za tydzień tj. 5 lipca 2019 br. w celu omówienia tematu ponownie 

sporządzenia i przegłosowania wspólnego stanowiska. 

Ad 5. Zakończenie posiedzenia.  

Wiesława Janczak - Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Podziękowała za udział w spotkaniu. 

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Lubelskiego 

/-/ Mariusz Filipek 

Protokolant 

/-/ Noemi Sikorska 
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Załączniki do protokołu z dnia 28 czerwca 2019 r.: 

1) Lista obecności z posiedzenia plenarnego WRDS WL z dnia 28.06.2019 r. 

2) Prezentacja „Program dla rozwoju Lubelszczyzny”; 

3) Stanowisko Nr 5/2019 WRDS WL w sprawie konieczności przyjęcia przez Radę 

Ministrów Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady 

Ministrów ds. Rozwoju Lubelszczyzny; 

4) Uchwała nr 21/2019 w sprawie zamiany Uchwały nr 6/2016 WRDS WL w sprawie 

składu SZR ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL; 

5) Uchwała nr 22/2019 w sprawie zamiany Uchwały nr 8/2016 WRDS WL w sprawie 

składu SZR ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich WRDS WL; 

6) Uchwała nr 23/2019 w sprawie zamiany Uchwały nr 11/2016 WRDS WL w sprawie 

składu SZR ds. Funduszy Europejskich WRDS WL; 

7) Uchwała nr 24/2019 w sprawie zamiany uchwały nr 10/2016 WRDS WL w sprawie 

składu SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL;  

8) Uchwała nr 25/2019 w sprawie zamiany uchwały nr 12/2016 WRDS WL w sprawie 

składu Stałego Zespołu   Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL; 

9) Uchwała nr 26/2019 w sprawie wskazania przedstawiciela WRDS WL do Rady 

Rozwoju Obszaru Gospodarczego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” 

S.A.  

10) Uchwała nr 27/2019 WRDS WL w sprawie wskazania przedstawiciela do badania 

MEN. 


